ועד הורי "שקמה" תשע"ח

תאריך 21.11.2017 :

פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 1מיום 15.11.2017 :
נוכחים חברי ועד:

ארי ליפשיץ -יו"ר ,שלומי איבגי  -סגן וגזבר ,דרור שיין ,שרונה שמעוני סדון ,עפרה כפרי ,בלה
גילנברג ,רחלי שמילוביץ ,חמי רמון ,איילת ניר.
נעדרו  :הילה לוי ,אבי שלום ,אביגייל אילם ,גלי לוי ,ליזט סופר ,עמי כהן ,שי כחלון ,תמי
שניידר.

נוכחים הנהלת ביה"ס:

אופירה גל מנהלת ביה"ס ,קרין ברזין  -סגנית מנהלת ביה"ס.

עדכונים :
יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מעדכן :
✓ פרישת חברים מהמועצה:
 4חברים פרשו ממועצת ההורים עפ"י רצונם :
• גבי רוזיליו
• מלי אטיאס
• יוסי אנטמן
• גדי מרציאנו

✓ בינוי
•

לאחר מס' ניסיונות לקדם ישיבה בנושא הבינוי ובכלל לגבי ההסכם שנחתם עם
ראש המועצה ,התקיימה פגישה ביום . 13.11.17 :

•

ראשה המועצה כלל לא נערך לישיבה ואף חשב לתומו כי הוא זה שזימן את הישיבה
בנושא אחר – "סוציאליזאציה" .

•

לאחר התעקשות מצידנו לדון בבינוי ובסעיפי ההסכם – קיבלנו תשובות מגמגמות,
בעיות טכניות והנדסיות ואין בשורה חד משמעית לגבי הבינוי והקירוי.

•

ביום  14.11.17 :התקיימה ישיבת בינוי במועצה אליה הוזמנה אופירה.

אופירה גל :
הוצגו  3פרויקטים הקשורים לבינוי :
 .1הקירוי – יוצא לקבלן ותכנון ביצוע בצורה של  2פעימות (פסח ,ועד סוף הקיץ).
פעימה ראשונה – חצי מגרש של "חופים" והתחלה "שקמה".
פעימה שנייה – סיום.

 .2הבינו – בינו  8כיתות ,מתברר כי יש צורך להקים קיר תומך של חישבו אותו
בתמחור .קבלן אחד יבצע את כל העבודה ומדברים על כלונסאות.
 .3מגרשי שחב"ק – צריך אישור מהטוטו על מנת להקים מגרשים אלו.
דרור– מציע שחייבים להוציא עד סוף נובמבר מכתב למועצה בנוגע להפרת הסכם עם
הסכם עימנו ,כפי שנחתם בקיץ.
כיוון שהמועצה לא עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו איתה.
חמי – שהמועצה תגיד מה התוכנית שלה ?
שלומי – אם יהיה מעבר של תלמידים לבית ספר אחר בגלל אזורי רישום ,זה יהיה בלתי
הפיך.
ארי – יש פה הסכם שהמועצה לא עומדת בו .זה מראה שמראש הדברים נחתמו בידיעה
שזה לא יתממש .צריך להוציא מכתב שאם לא יהיו תאריכים ברורים של עבודה נצטרך
לפעול בהתאם.
מכיוון שאף סעיף מההסכם שנחתם עם ראש המועצה לא מתקיים  ,ועד ההורים מבקש
לדעת תאריכים ספציפיים ומדויקים ,ולא לאחר חופשת חנוכה נשבית את ביה"ס.
חמי – אני חושב שצריך להוסיף שבשנת הלימודים הבאה צפויים  300תלמידים נוספים
ולא נערכים לכך.
בלה– זה לא קשור למספר התלמידים שיגיעו.
שלומי – חייבים לטפל בנושא הקירוי .קירוי זה דבר מהיר לביצוע ולא יתכן שיקח כ"כ
הרבה זמן לביצוע.

החלטה והצבעה :
הוצאת מכתב איום בהשבתה -אחרי מכתב לראש המועצה שלא עמד בתנאים ,יש צורך
לתת למועצה זמן להגיב ,לפחות שבוע.
ועד ההורים יוציא מכתב הסבר להורים על התקדמות המהלכים מול המועצה.
הוחלט פה אחד.

✓ שיפוץ מבנה השירותים במתחם הכיתות היבילות :
ארי  -לאחר פנייה של ועד ההורים בנושא ,ראש המועצה אישר את נושא השיפוץ
במימון המועצה.
אופירה יחד עם עמרם אב הבית יערכו אומדן חומרים ועלויות.

✓ גג אסבסט :
ארי – במבנה הקפיטריה (לשעבר) קיים גג אסבסט .פניתי לראש המועצה על מנת
שיפעל לסלק את האסבסט המסוכן.
ראש המועצה אינו מוכן לסייע בכך וכל זאת בשל העלויות הגבוהות.
אני ממליץ כי יוזמן בודר חיצוני על מנת שתיערך בדיקה של הגג .והיה שקיימת בעייה
שתטופל לאלתר.

✓ "לוקרים" :
ארי – השנה קיים ביקוש רב ל"לוקרים".
אנו מסייעים ב"לוקרים" חינם לתלמידים אשר קיים אצלם קושי כלכלי.
החודש נקבל מענק שנתי מ"לוקר אמבין" לטובת פעילויות לתלמידי ביה"ס.

✓ שיפורים במתחם הכיתות היבילות (י') :
ארי  -במהלך אסיפות ההורים בתחילת השנה ,נעשתה פנייה של הורים לגבי :
•

צורך בהתקנת גג כדוגמת "פוליגל" בין הכיתות למניעת הירטבות מהגשם.

•

צורך בתוספת תאורה בכיתות – בחלק האמצעי של הכיתה לא מואר מספיק.

סוכם כי אופירה יחד עם עמרם יגלמו את העבודה יחד עם שיפוץ מבנה השירותים
במתחם.
שלומי – אפשר לגיס הורים לטובת שיפור המתחם ,כולל קירוי מפני הגשם והתקנת לוח
מודעות מסודר.

✓ מכונות מזון ומשקה :
ארי– קימת בעיה חמורה עם מכונות המזון והמשקה .המכונות נפרצות ונגנבים פריטים.

✓ קפיטריה :
ארי  -במסגרת ניסיון לתת מענה טוב יותר ממכונות המזון הקיימות ,אנו פועלים למצוא
זכיין אשר יהיה מוכן להציב מבנה שישמש כקפיטריה.
הנושא ייבדק באופן מסודר ,בכפוף לחוקי הרישוי וחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
אופירה -ממליצה לברר איך זה פועל ב"שער הנגב".
ארי הנושא יעלה בוועדת קפיטריה.

הסעות תלמידים :
ארי– באוטובוסים הותקנו מצלמות אבטחה במעגל סגור.
מדובר על  4מצלמות –  2חיצוניות 2 ,פנימיות.
המצלמות הותקנו ללא ידיעת ההורים והתלמידים.
צריך לפנות למועצה שחלה עליהם חובה ליידע את ההורים.
מחליטים לשלוח מכתב למועצה בנושא להמשך טיפול.

השלכות בטיחות עקב הבינוי ב"חופים" :

ארי– בעקבות התחלת הבינוי ב"חופים" מתרחשים על התלמידים מס' ליקויי בטיחות
שעדיין לא טופלו :
•

מעבר חצייה.

•

ריצוף/ביטון שביל הכניסה לביה"ס.

•

תיחום פינת מחסן הציוד השייך ל"מוסד" החינוכי ( אופירה תפנה להנהלת
ה"מוסד" לצורך כך).

"יום המורה" תשע"ח :
"יום המורה" חל השנה ביום . 11.12.17 :
יש בקשה של אופירה לקיים זאת באחד משני התאריכים  10/12 :או . 12/12
הוחלט כי ועדת אירועים תתאם זאת עם מיכל אבן הרכזת.

"קפה קהילה" :
יש להכין "בנק" של הורים אשר מוכנים להעביר הרצאות (בחינם) להורים.

מועצת תלמידים :
השנה מועצת התלמידים תעבוד מול ועדת החינוך.
בלה גילנברג תוביל ותרכז את הנושא מול רכז מועצת התלמידים המורה רונן כץ.

תלבושת ביה"ס (אחידה) :
ועדת החינוך תגבש יחד עם הנהלת ביה"ס ומועצת התלמידים מתווה מוסכם בנושא נוהל
תלבושת ביה"ס .הנושא יבוא לידיי ביטוי בתקנון ביה"ס – "אורחות חיים שקמה".

תשלומי הורים :
יצאו להורים מכתבים בנושא התשלומים.
הגבייה עדין איטית ואנו נמשיך ונוציא מכתבים להורים בנושא.
נכון לעכשיו  :פחות מ 50%-מההורים שילמו את תשלומי הפעימה השנייה.

שיווק ויחצ"נות "שקמה" :
ארי – עלינו לשווק את ביה"ס וליחצ"ן אותו באופן שיהווה אטרקטיבי ומושך.
חייבים לגבש חזון ,ייחודיות ,אמנה – משהו שבית הספר חרט על דיגלו.
כיום יש במועצה בית ספר "שמתחרה" מול "שקמה" ועל ההורים להיות השגרירים של
ביה"ס.
אופירה – במידה ויש פניות של הורים יש להפנות אותם לביה"ס ולהעביר את המסרים
פנימה והחוצה.

הסעות תלמידי מגמת המוסיקה :
קיימת סוגיה שבה הורים של תלמידי המגמה נאלצים להסיע את ילדיהם (בימי א' אחה"צ).

סיורי מגמות – אופי ותמחור :
אופירה נתבקשה להציג את רשימת סיורי המגמות בהתאם לאישור תשלומי המגמות לשנת
הלימודים תשע"ח.
עפ"י הרשימה שהוגשה לעיון חברי הוועד עלה ויכוח בנושא סיור במפעלים אשר דורשים
תשלום בעבור סיור תלמידי המגמה ,בו בזמן שניתן לייצר חלופות טובות ובאופן חינמי.
שלומי – מבקש שלא לאשר את קיום הסיורים עד שלא נקבל מפרט מסודר ומקיף פר סיור.

החלטה :
אופירה תמציא את מפרט הסיורים לעיון ואישור ועד ההורים .
עד אז הסיורים כפי שהוצגו אינם מאושרים לביצוע ותשלום.

ספורט :
דרור שיין  -בקשרי עבודה פוריים עם מורי הספורט בביה"ס ובנוסף עם סמדר בלדיגה
מנהלת חלקת הספורט במועצה.
יש כוונה לארגן חולצות ל"מירוץ הבנים".
הועלה רעיון לקיים טורניר כדורגל/סל/רשת בהשתתפות הורים/מורים/תלמידים.

M.O.O.C – massive online open course
אופירה וקרין הסבירו את הפרויקט שמתקיים ביום .27.12.17 :
מבחינת ההורים עלתה הצעה לארגן כיבוד.

"מסע ישראלי" ו"המסע לפולין" :
בשל הודעת ארגון המורים כי הם לא יאפשרו את קיום ה"מסעות" ובכלל טיולים ,המתקיימים
בתחום שישי שבת וקיים חשש סביר כי ה"מסעות" יבוטלו בשל כך .
הישיבה הסתיימה.

ישיבה הוועד הבאה תתקיים ביום  :ב'  25.12.17בשעה .20:00 :
רשמו :
• רחלי שמילוביץ
• עפרה כפרי

